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“Há três tipos de 
governo: o que faz 
acontecer, o que 
assiste acontecer e 
o que nem sabe o 
que acontece”.
George Santayana (1863/1952)
Escritor espanhol 

Vale: seleção de novo 
presidente terá apoio de

head hunter internacional
Rio - Uma empresa internacional de seleção de 

executivos (head hunter) será contratada para 
auxiliar na escolha de um sucessor para o cargo de 
presidente da Vale, informou em nota o conselho de 

administrador da mineradora na última sexta-feira 
(24). Além disso, destacou, a defi nição do nome 
será em linha com as atuais regras de governança 
corporativa e ocorrerá em reunião do conselho de 
administração.

A nota, assinada pelo presidente do conselho 
de administração da companhia, Gueitiro Matsuo 
Genso, lembra que a gestão de Murilo Ferreira foi 
marcada pelo reposicionamento da Vale como uma 

empresa mais enxuta, de baixo custo e com pro-
cessos mais simples e efi cientes. "Murilo enfrentou 
muitas difi culdades econômicas, conduzindo a Vale 
com fi rmeza para retomar a liderança do mercado 
de mineração", ressaltou (AE).

Embora esteja mais 
preocupado em pagar 
as dívidas e pouco con-

fi ante de que a situação fi nan-
ceira particular vá melhorar 
em breve, o consumidor está 
pouco a pouco recuperando 
o otimismo em relação à 
economia brasileira. É o que 
aponta o Índice Nacional de 
Expectativa do Consumidor 
(Inec), divulgado na última 
sexta-feira (24), pela Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI).

No geral, o Inec melhorou 
0,6% em fevereiro em compa-
ração a janeiro, passando de 

     

Mesmo preocupado com 
dívidas, consumidor está 
mais otimista com economia

103,8 pontos para 104,4 pontos. 
É uma marca ainda inferior à 
média histórica de 108,7 pontos, 
mas que mantém a tendência 
a uma elevação gradual. Em 
dezembro de 2016, o índice 
alcançou 100,3 pontos. Já se 
comparado a fevereiro de 2016, 
o resultado foi 5,8% melhor.

Já os indicadores de endi-
vidamento, renda própria e 
situação fi nanceira caíram em 
relação a janeiro. “Isso indi-
ca que, apesar do otimismo 
em relação aos preços e ao 
emprego, os brasileiros estão 
mais endividados e pouco 
confi antes de que sua renda 

e sua situação fi nanceira irão 
melhorar no futuro próximo”, 
destaca a CNI.

Quanto maior o índice, maior 
o percentual de respostas posi-
tivas, ou seja, maior o percen-
tual de pessoas que apostam em 
queda da infl ação e do nível de 
desemprego, aumento da renda 
pessoal e das compras de bens 
de maior valor, com melhora da 
situação fi nanceira das famílias 
ou menor endividamento.

Metade dos itens que com-
põem o INEC teve crescimen-
to em fevereiro: compras de 
bens de maior valor (3,6%), 
infl ação (3,0%) e desemprego 

Pesquisadores do Ibope ouviram 2002 entrevistados em 143 cidades,

entre 16 e 20 de fevereiro.

(2,2%). Na comparação anual, 
a alta da expectativa em re-
lação à redução da infl ação é 

de 16%, patamar 4,8% acima 
da média histórica. 

Pesquisadores do Ibope ou-

viram 2002 entrevistados em 
143 cidades, entre 16 e 20 de 
fevereiro (ABr).

A queda da inflação e a 
redução das taxas de juros vêm 
dando novo ânimo às empresas 
ligadas ao setor de serviços. O 
Índice de Confi ança de Serviços 
(ICS) subiu 0,5 ponto em fever-
eiro, chegando a 80,9 pontos, 
e retornando ao patamar do 
início de 2015. Os dados foram 
divulgados na sexta-feira (24), 
pelo Ibre da FGV, e indicam que 
em fevereiro houve alta da con-
fi ança em sete das 13 principais 
atividades pesquisadas.

A elevação da confi ança do 
setor foi puxada pelo Índice 
de Expectativa, que subiu 1,9 
ponto, para 88,5 pontos, o 
maior nível desde outubro de 
2014. Já o Índice de Situação 
Atual (ISA-S) caiu 0,8 ponto, 
para 73,5 pontos, após subir 
4,7 pontos em janeiro. Entre 
os indicadores integrantes do 
índice, o destaque positivo foi 
o de demanda prevista, que 
variou 3,3 pontos, para 86,4 
pontos. 

Em nota, o consultor da FGV 
Silvio Sales confi rma a melhora 
no ânimo das empresas de 
serviços no início deste ano. “A 
consistente queda da infl ação 
e o início do ciclo de redução 
da taxa básica de juros, as-
sociados às perspectivas de 
implementação de reformas 

Fipe projeta a 
primeira defl ação

São Paulo - O Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC) deve fechar 
fevereiro com defl ação de 0,05%, 
que é a mesma taxa apurada na 
terceira quadrissemana do mês. 
A previsão foi divulgada na sexta-
feira (24), pelo coordenador do 
IPC da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), 
André Chagas. Caso a projeção 
seja confi rmada, será a primeira 
defl ação para fevereiro desde 
2012, quando houve declínio de 
0,07%. 

“Não só os alimentos estão 
caindo, mas artigos de lim-
peza e higiene (-0,42%) e itens 
eletroeletrônicos (-0,88%), 
além de produtos alimentícios 
industrializados (-0,36%). Isso 
deve continuar pelo menos 
até o fi m do mês”, estima. A 
expectativa de Chagas é que 
os grupos Alimentação, Trans-
portes e Despesas Pessoais 
encerrem fevereiro com defl a-
ção de 0,60%, 0,16% e 0,05%, 
respectivamente. Na terceira 
quadrissemana, quando o IPC 
recuou 0,05%, houve queda 
quase generalizada dos seg-
mentos alimentícios (AE).

A água será a causa de uma 
terceira guerra mundial? Essa 
foi a pergunta feita pelo papa 
Francisco na sexta-feira (24), 
durante evento no Vaticano 
que discutia o recurso hídrico 
como algo imprescindível para 
os homens e como um direito 
humano, que deve ser bem 
redistribuído e bem tratado.

“Penso se não estamos a 
caminho para a grande guerra 
mundial pela água”, indagou 
o papa na Casina Pio IV no 
seminário “O Direito Humano 
à Água: Um Estudo Interdisci-
plinar sobre o Papel Central das 
Políticas Públicas na Gestão da 
Água e dos Serviços Ambien-
tais”, promovido pela Pontifícia 
Academia de Ciências. 

“As cifras divulgadas pelas 
Nações Unidas não podem 
nos deixar indiferentes: todos 
os dias, mil crianças morrem 
devido a doenças ligadas à 
água e a água contaminada é 
consumida todos os dias por 
milhares de pessoas. Deve-se 
parar e inverter essa situação. 
Por sorte, [isso] não é impossí-
vel, mas é urgente”, ressaltou 
Francisco. 

Durante o encontro, o Papa 
relembrou que o recurso é um 

O papa relembrou que a água 

é um “direito humano”.

O rendimento nominal men-
sal domiciliar per capita da 
população brasileira em 2016 
foi R$ 1,226 mil, na média do 
país. No ano passado, este 
rendimento foi R$ 1,113 mil. 
Calculado com base nas infor-
mações da Pnad Contínua, os 
números foram encaminhados 
ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) e servem como parâme-
tro para o rateio do Fundo de 
Participação dos Estados.

Dentre as 27 unidades da 
federação em apenas 12 o 
rendimento nominal mensal 
domiciliar per capita da popu-
lação ultrapassa os mil reais. 
Mais uma vez, o maior rendi-
mento per capita foi registrado 
no DF, onde o valor chegou a 
R$ 2,351 mil e o menor foi no 
Maranhão onde o valor pago foi 
R$ 575. Em 2015, as mesmas 
12 unidades da federação apre-
sentaram rendimento nominal 
mensal per capita superior a mil 
reais como em 2016. Também 
em 2015, o maior rendimento 
nominal pago foi verifi cado no 
DF (R$ 2,254 mil) e o menor 
no Maranhão (R$ 509).

Depois do DF, os maiores 
valores relativos à renda per 
capita do brasileiro foram pagos 
nos estados de São Paulo, com 
rendimento nominal mensal per 

O maior rendimento é no 

Distrito Federal, R$ 2,351 mil; e 

o menor, no Maranhão, R$ 575.

No domingo de carnaval (26), seis transatlân-
ticos chegaram ao Pier Mauá para curtir o 
carnaval da cidade maravilhosa. Com o navio 
Regatta, que ancorou na sexta-feira (24), 
fi cando até terça-feira (28), são sete navios 
ancorados simultaneamente resultando em 
uma movimentação de aproximadamente 35 
mil turistas, entre passageiros e tripulantes, 

que desfrutam do carnaval do Rio. 
Dentre as embarcações, os navios MSC Pre-

ziosa, Sovereign, MSC Orchestra, Silver Spirit, 
Veendam e Celebrity Infi nity. O navio MSC 
Preziosa é o maior. Com capacidade para 4.345 
passageiros, depois de sair de Santos e passar 
pelo Rio o cruzeiro seguiu viagem com destino 
a Salvador.

Superávit público 
O setor público consolidado regis-

trou um superávit nominal de R$ 299 
milhões em janeiro. Foi o primeiro 
resultado nominal positivo desde 
outubro do ano passado, quando 
as receitas tiveram o reforço da 
repatriação de recursos do exterior. 
Em dezembro, o resultado nominal 
havia sido defi citário em R$ 105,237 
bilhões e, em janeiro de 2016, defi ci-
tário em R$ 28,305 bilhões.

São Paulo - Em vídeo postado 
na manhã da última sexta-feira 
(24), em sua página ofi cial no 
Facebook, o presidente da 
República, Michel Temer, diz 
que seu governo conseguiu 
controlar a infl ação e vencer a 
recessão, portanto, o momento 
é de crescimento e de retomada 
da confi ança por parte dos 
investidores. 

“Há anos que a inflação 
não se reduz aos porcentuais 
de janeiro e fevereiro. O 
signifi cado é a restauração 
e confi ança da credibilidade 
no País, não é sem razão que 
os investimentos começam a 
aumentar”, reiterou, desta-
cando que agora “o Brasil tem 
rumo”. No post, é destacado 
que “com coragem, em pouco 
mais de nove meses, foram co-
locadas em prática reformas e 
medidas fundamentais, como 
o teto dos gastos públicos, a 
liberação das contas inativas 
do FGTS e o envio da reforma 
da Previdência ao Congresso 
Nacional”. 

Presidente da República, 

Michel Temer.

Marcelo Camargo/ABr
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Sete transatlânticos ancorados 
para o carnaval do Rio

Temer: confi ança e 
credibilidade começam 

a ser restauradas

O vídeo de Temer exaltando 
os feitos econômicos de sua 
administração é divulgado no 
dia em que o governo se vê às 
voltas com mais um incêndio 
político para apagar, após as 
declarações do advogado José 
Yunes, que confi rmou ter re-
cebido um pacote do doleiro 
Lúcio Funaro, a pedido do hoje 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, um mês antes da 
eleição presidencial de 2014 que 
reelegeu a chapa Dilma Rousseff 
e Michel Temer (AE).

Papa sugere que água pode 
causar 3ª Guerra Mundial

“direito humano” e quando ele 
é negado, quando um grupo ou 
um Estado nega esse direito, a 
coisa “atinge todo mundo, e a 
casa comum sofre muito”. 

Por isso, a solução para o pro-
blema, de acordo com o argenti-
no, é dar à água “a centralidade 
na política pública”. Segundo 
Francisco, o seminário “enfrenta 
a problemática do direito hu-
mano à água e a exigência de 
políticas públicas para enfrentar 
esta realidade” (ANSA).

Melhora a confi ança 
no setor de serviços

que abram caminho para o 
ajuste das contas públicas, 
devem estar atuando para a 
contínua melhora na percepção 
empresarial sobre o rumo dos 
negócios”. 

Segundo Sales, o indicador 
continua “bastante apoiado 
nas expectativas, reforçando 
a ideia de uma transição lenta 
para uma fase de retomada do 
crescimento da atividade real 
do setor”. Na sondagem de 
fevereiro, o indicador de em-
prego previsto subiu 0,6 ponto, 
alcançando 93,7 pontos.

Entre as 1.897 empresas 
consultadas entre os dias 1º e 
22 deste mês, 12,4% planejam 
contratar nos próximos três 
meses (ABr).

Retomada do crescimento da 

atividade real do setor.

Rendimento domiciliar per 
capita foi R$ 1,226 mil

capita de R$ 1,723; Rio Grande 
do Sul (R$ 1,554), Santa Cata-
rina (R$ 1,458), Rio de Janeiro 
(R$ 1,429 mil) e o Paraná (R$ 
1,398). Os rendimentos domi-
ciliares são obtidos pela soma 
dos rendimentos do trabalho 
e de outras fontes recebidos 
por cada morador no mês de 
referência da pesquisa. 

O rendimento domiciliar per 
capita é a divisão dos rendimen-
tos domiciliares pelo total dos 
moradores. Estes rendimen-
tos são calculados para cada 
unidade da federação e para o 
Brasil, considerando sempre os 
valores expandidos pelo peso 
anual da pesquisa (ABr).


